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III.

5949

Kormányrendeletek

A Kormány 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelete
a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 6. és 10. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 6. és 13. pontjában és
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 12. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja
1. §		
E rendelet célja annak biztosítása, hogy az évtizedeken át tartó és az ország gyarapodását szolgáló munkájuk
elismeréseként a nyugdíjasok is részesülhessenek a magyar állampolgárok közös erőfeszítésének köszönhetően
erősödő magyar gazdaság eredményeiből.

2. Általános rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
rezsiutalvány: a Magyar Államkincstár által kibocsátott, a Magyar Államkincstárral szembeni pénzkövetelést
megtestesítő bankjegynek, forgatható utalványnak, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
törvény szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek, valamint értékpapírnak nem minősülő és kizárólag
az e rendeletben meghatározott szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére szolgáló papíralapú fizetési
eszköz;
2.
jogosult: az a személy, akinek 2019 májusában
2.1.
öregségi nyugdíjat,
2.2.
özvegyi nyugdíjat,
2.3.
szülői nyugdíjat,
2.4.
árvaellátást,
2.5.
baleseti hozzátartozói nyugellátást,
2.6.
mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
2.7.
mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi
járadékát,
2.8.
korhatár előtti ellátást,
2.9.
szolgálati járandóságot,
2.10.
átmeneti bányászjáradékot,
2.11.
táncművészeti életjáradékot,
2.12.
rokkantsági ellátást,
2.13.
rehabilitációs ellátást,
2.14.
baleseti járadékot,
2.15.
rokkantsági járadékot,
2.16.
bányászok egészségkárosodási járadékát,
2.17.
fogyatékossági támogatást,
2.18.
vakok személyi járadékát,
2.19.
a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján
folyósított ellátást,
2.20.
polgármesterek közszolgálati járadékát,
2.21.
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
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2.22.

3.
4.

a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói
támogatást,
2.23.
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
2.24.
a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő
rendszeres pénzbeli ellátást,
2.25.
kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint emelendő, az egyes személyes
szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó
emelést,
2.26.
nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
2.27.
házastársi pótlékot vagy
2.28.
házastársi jövedelempótlékot
folyósítottak;
szolgáltatás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.), valamint
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) szerinti egyetemes szolgáltatás;
szolgáltató: a Vet. és a Get. szerinti egyetemes szolgáltató.

3. A rezsiutalvány nyújtása és kibocsátása
3. §

(1) A jogosultakat 2019 szeptemberében egyszeri juttatásként, egy alkalommal személyenként 9000 forint értékű,
három darab 3000 forint címletű rezsiutalvány illeti meg.
(2) A rezsiutalvány akkor is egyszer jár, ha a jogosult több, az 1. § 2. pontjában meghatározott ellátásban részesül.
(3) A juttatás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 7.39. pontja alapján
adómentes.
(4) A rezsiutalványt az 1. mellékletben foglalt tartalmi és formai feltételeknek megfelelően kell előállítani.
(5) A rezsiutalvány kialakításában, előállításában – a Magyar Államkincstár megbízásának megfelelően – az Erzsébet
Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködik.

4. A rezsiutalvány jogosultakhoz történő eljuttatása
4. §

(1) A Magyar Államkincstár a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik a rezsiutalványnak a jogosultak részére
történő megküldéséről.
(2) A rezsiutalványt tartalmazó küldemény jogosultak részére történő kézbesítésére postai szolgáltatás keretében
kerül sor. E kézbesítési feladat ellátása az egyetemes postai szolgáltató (a továbbiakban: Posta) kizárólagos joga és
kötelezettsége.
(3) A Posta a kézbesítést kizárólag egyszer kísérli meg. A postai kézbesítés eredménytelensége esetén az ismételt
kiküldés iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnál, a Magyar Államkincstár által a honlapján közzétett címen kell
előterjeszteni. A kérelem benyújtásának jogvesztő határideje 2019. november 30.

5. A rezsiutalvány felhasználhatósága, beváltása
5. §

(1) A rezsiutalvány a szolgáltatásért fizetendő, természetes személy fogyasztót terhelő számla kiegyenlítésére
használható fel.
(2) A rezsiutalvány – a 6. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – sem részben, sem egészben készpénzre nem
váltható.
(3) A rezsiutalványt a jogosultak a 6. és 7. §-ban foglaltak szerint 2020. március 31-ig használhatják fel.
(4) A rezsiutalvány felhasználhatóságáról
a)
a Posta elektronikusan és papír alapon hirdetmény formájában,
b)
a szolgáltató az ügyfélszolgálatán, valamint a honlapján
részletes tájékoztatást tesz közzé.
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6. §

(1) A rezsiutalvány valamennyi postai szolgáltatóhelyen felhasználható a szolgáltatás tekintetében felmerült,
természetes személyt terhelő számla ellenértékeként a Posta Elszámoló Központot működtető intézményen
keresztül fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő fizetési megbízás (a továbbiakban: postai
számlabefizetési megbízás) útján.
(2) A szolgáltatás tekintetében kibocsátott, a szolgáltatásért fizetendő díj kiegyenlítésére szolgáló, postai
számlabefizetési megbízás esetében egy vagy több rezsiutalvány egy vagy több postai számlabefizetési megbízás
ellenértékének kiegyenlítésére is felhasználható, de a felhasznált rezsiutalvány értéke nem haladhatja meg
a fizetendő szolgáltatások ellenértékét.
(3) A postai számlabefizetési megbízás esetében az átadott rezsiutalvány vagy rezsiutalványok összegét
a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény készpénzre váltja át.

7. §

(1) A szolgáltató részére az ügyfélszolgálatán átadott rezsiutalványok értékét a szolgáltató haladéktalanul,
de legkésőbb az átadást követő 15 napon belül jóváírja a rezsiutalványt felhasználó természetes személy által
meghatározott természetes személy fogyasztó folyószámláján.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint meghatározásra kerülő természetes személy fogyasztó előre fizető mérővel rendelkezik,
akkor a szolgáltató gondoskodik a rezsiutalványok értékének a mérőre történő feltöltéséről.
(3) Az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés szerinti jóváírásból fakadóan a természetes személy fogyasztó
folyószámláján az elszámolás során jelentkező 3000 forintot meghaladó túlfizetést – visszafizetés helyett –
a természetes személy fogyasztó következő számláiban számolja el.

8. §

(1) A rezsiutalvány felhasználásakor a szolgáltató, illetve a Posta Elszámoló Központ
a)
ellenőrzi a rezsiutalvány 1. melléklet szerinti tartalmi és formai elemeit, és csak az azoknak megfelelő
rezsiutalványt fogadja el,
b)
az elfogadott rezsiutalványt bevonja és érvényteleníti a fizetés teljesítésének igazolása érdekében.
(2) A szolgáltató és a Posta Elszámoló Központ a felhasználás során átadott rezsiutalványt nyilvántartásba veszi
a sorszáma mint egyedi megkülönböztető jelzése alapján.

6. A rezsiutalvány elszámolása
9. §

(1) A rezsiutalvány kibocsátásának fedezetét az állam a Magyar Államkincstáron – mint az állami költségvetés
pénzforgalmi lebonyolítási, illetve társadalombiztosítási nyugellátást folyósító feladatkörében eljáró intézményen –
keresztül biztosítja.
(2) A központi költségvetés XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár címének terhére teljesül
a rezsiutalványok kibocsátása, felhasználása, beváltása és elszámolása.

10. §

(1) A rezsiutalvány postai számlabefizetési megbízás ellenértékének kiegyenlítésekor az átadott rezsiutalványt
a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény a belső eljárásrendje szerint az elszámolás során készpénzre
váltja át, amelynek a forrását a Magyar Államkincstár a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény részére
megállapodásban meghatározottak szerint biztosítja.
(2) A Posta Elszámoló Központot működtető intézmény a rezsiutalványok elfogadását megalapozó összeg maradványát
visszafizeti a megállapodásnak megfelelően a Magyar Államkincstár számára a megállapodás megszűnését követő
30 napon belül, de legkésőbb 2020. április 30-ig.

11. §		
A szolgáltató által átvett és a fogyasztó számláján jóváírt rezsiutalványok ellenértékét a Magyar Államkincstár
a szolgáltató által benyújtott adatszolgáltatás alapján heti elszámolás keretében téríti meg a szolgáltató részére.
12. §

(1) A rezsiutalvánnyal történő elszámolás során a szolgáltató és a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény
az érvénytelenített rezsiutalványt a megállapodás szerinti elszámolási összesítővel havonta eljuttatja a Magyar
Államkincstár számára.
(2) A rezsiutalványok tekintetében a szolgáltató és a Magyar Államkincstár, valamint a Posta és a Magyar Államkincstár
közötti végső elszámolás határideje 2020. május 15.
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7. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
A rezsiutalvány tartalmi és formai feltételei
A rezsiutalvány
1.
címlete 3000 Ft-os,
2.
sorszámozott,
3.
egyedi vízjelet tartalmaz,
4.
tartalmazza a kibocsátó megnevezését,
5.
a Magyar Államkincstár által meghatározott és a honlapján megjelölt biztonsági elemekkel rendelkezik.

A Kormány 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet,
valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése
a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az előirányzat terhére nyújtható támogatások:)
„f ) speciális közfoglalkoztatási programok támogatása.”
2. §		
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.)
Korm. rendelet a következő 2/D. §-sal egészül ki:
„2/D. § (1) A 2019. augusztus 1-jén közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt az őt megillető közfoglalkoztatási
bérén, garantált közfoglalkoztatási bérén felül egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás illeti meg, amennyiben
2019. január 1. és július 31. napja között
a) legalább 90 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt,
b) nem állt a Kftv. 1. § (4a) bekezdésében meghatározott közfoglalkoztatásból történő kizárás hatálya alatt.
(2) Az egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás összege 81 530 Ft.
(3) A foglalkoztatást ösztönző támogatást a közfoglalkoztató közfoglalkoztatási bérként fizeti meg a közfoglalkoztatott
részére 2019. szeptember hónapban, legkésőbb szeptember 20-ig.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 144. szám

5953

A Kormány 204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat létrehozásával kapcsolatos módosításáról
A Kormány
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés e) és f ) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 7. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § f ) pontjában,
a 8. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés e) pontjában,
a 10. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 11. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában,
a 12. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában,
a 13. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés g) pontjában,
a 14. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában,
a 15. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában,
a 16. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 17. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 100. § (1) bekezdés o) pontjában,
a 18. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 19. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
a)
13/A. § (3) bekezdésében a „Magyar Tudományos Akadémia vagy intézetei” szövegrész helyébe
a „Bölcsészettudományi Kutatóközpont” szöveg,
b)
1. számú mellékletében és 10. számú mellékletében a „Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi
Intézetének” szövegrész helyébe a „Nyelvtudományi Intézet” szöveg
lép.

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet 28. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (5) bekezdés tekintetében nem érinti a fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapját a jogviszonynak
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 47. §-a alapján történő
átalakulása.”
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3. A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló
165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.)
Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén lakossági tájékoztatásra az (1) bekezdésben meghatározott szervekkel
előzetes egyeztetés alapján jogosult szervek:]
„c) az Energiatudományi Kutatóközpont kutatóreaktora,”

4. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó közbeszerzéseik és beszerzéseik (a továbbiakban:
közbeszerzéseik) megvalósítása során]
„b) – az a) pontban meghatározott költségvetési szervek és a központi költségvetés I–VIII., a XXX., a XXXIII.,
a XXXIV. és a XXXVI. fejezetéhez tartozó költségvetési szervek kivételével – a központi költségvetésben önálló
fejezettel rendelkező költségvetési szervek,”
(az e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.)

5. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:84 mezőjében
és 2. pontjában foglalt táblázat B:20 mezőjében az „MTA–TAKI” szövegrész helyébe a „TAKI” szöveg lép.
6. §		
Hatályát veszti a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
A:20 mezőjében a „Magyar Tudományos Akadémia” szövegrész.

6. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.)
Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszter egy-egy tag jelölésére kéri fel
a) a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságát a földrajzi
nevek helyesírásával,
b) a Nyelvtudományi Intézetet a földrajzi nevek névtani, nyelvjárási kérdéseivel,
c) a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetét a földrajzi nevek történeti hátterével,
d) a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetét a földrajzi tájbeosztásokkal
összefüggő földrajzi nevekkel,
e) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékét a térképtudománnyal,
geoinformatikával összefüggő földrajzi nevekkel
kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására.”
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7. Az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor
kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos
együttműködéséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 204/2008. (VIII. 19.) Korm. rendelet
módosítása
8. §		
Az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor kiégett
fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködéséről szóló egyezmény
kihirdetéséről szóló 204/2008. (VIII. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az „a Magyar Tudományos Akadémia
Energiatudományi Kutatóközpontját” szövegrész helyébe az „az Energiatudományi Kutatóközpontot” szöveg lép.

8. Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló
167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.15. pontjában
az „a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi” szövegrész helyébe az „az Energiatudományi” szöveg lép.

9. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia
irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél
történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá
tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról
szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya a költségvetési szervként működő kutatóközpontokban, kutatóintézetekben; jogszabály
eltérő rendelkezése hiányában a nem kutatóintézetként működő költségvetési szerveknél – ide nem értve
a felsőoktatási intézményeket – tudományos kutatói munkakörökben és a Magyar Tudományos Akadémia
(a továbbiakban: MTA) irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél (a továbbiakban együtt: munkáltató)
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.”
11. §		
A Kjt. vhr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A munkáltatónál foglalkoztatott tudományos munkakört betöltő közalkalmazottak minősítése során vizsgálni
kell, hogy a közalkalmazott megfelel-e a munkáltatónak a munkakörre vonatkozó szabályzatában meghatározott
kutatói követelményeknek.”
12. §		
Hatályát veszti a Kjt. vhr. 10. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja.

10. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
124. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kincstár az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutatóhálózatába tartozó szervezetek államháztartáson kívüli
bevételei kezelésére külön fizetési számlát vezet.”
14. §		
Az Ávr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló
213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KNPA Szakbizottság munkájában állandó jelleggel, tanácskozási joggal vesznek részt a következő feladatokat ellátó
miniszterek és szervezetek által delegált képviselők:)
„d) az Energiatudományi Kutatóközpont,”
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12. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes
szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
Hatályát veszti a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes
szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. pontjában az „MTA” szövegrész.

13. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos
nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve
az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és
elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén
fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés f ) pontjában az „a Magyar Tudományos
Akadémia” szövegrész helyébe az „az Agrártudományi Kutatóközpont” szöveg lép.

14. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó
környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló
489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet
ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
19. §		
A 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

15. A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos
bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos
egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről
és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő
intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet] 4. §
(3) bekezdésében az „a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának (a továbbiakban:
MTA EK)” szövegrész helyébe az „az Energiatudományi Kutatóközpont (a továbbiakban: EK)” szöveg lép.
21. §		
Hatályát veszti a 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
a)
6. § (3) bekezdésében, 7. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 10. § (4), (6) és
(7) bekezdésében az „MTA” szövegrész,
b)
9. § (1) és (4) bekezdésében az „MTA” szövegrészek.

16. Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről,
valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló
174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez
szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 174/2017. (VI. 30.)
Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdésében a „Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)” szövegrész helyébe
a „Bölcsészettudományi Kutatóközpont” szöveg lép.
23. §		
A 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet
a)
8. § (1) bekezdésében az „az MTA” szövegrészek helyébe az „a Bölcsészettudományi Kutatóközpont” szöveg,
b)
8. § (2) bekezdésében az „az MTA” szövegrész helyébe az „a Bölcsészettudományi Kutatóközpont” szöveg
lép.
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17. A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló
376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés a) pontjában
a „Magyar Tudományos Akadémia” szövegrész helyébe a „Bölcsészettudományi Kutatóközpont” szöveg lép.

18. A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatóházának
beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 51/2018. (III. 19.) Korm. rendelet módosítása
25. §		
A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatóházának beruházásával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
51/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet” szövegrész helyébe a „Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet” szöveg lép.

19. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
26. §		
Hatályát veszti a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
a)
4. § (2) bekezdés f ) pontjában a „Magyar Tudományos Akadémia”,
b)
4. § (5) bekezdés a) pontjában a „Magyar Tudományos Akadémia”,
c)
18. mellékletében foglalt táblázat B:11 mezőjében a „Magyar Tudományos Akadémia”
szövegrész.

20. Záró rendelkezések
27. §		
Ez a rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
Az Ávr. 1. melléklet I. pontja a következő 38. alponttal egészül ki:
(Az államháztartás központi alrendszerében)
„38. a központi költségvetés XXXVI. fejezeténél az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága és az Eötvös Loránd
Kutatási Hálózat elnöke.”

2. melléklet a 204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
A 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 16. ponttal egészül ki:
(Az OKSER tagjai)
„16. az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (a továbbiakban: ELKH).”
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3. melléklet a 204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
A 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 5–7. sora helyébe a következő
rendelkezés lép:

1

(A

B

C

OKSER tag

Adatszolgáltató központ

Vizsgálatok tárgya)

„
5

6

7

ELKH

Energiatudományi
levegő, üzemi víz, környezeti
Kutatóközpont Környezetvédelmi
gamma-dózisteljesítmény
Szolgálat

ELKH

Atommagkutató Intézet
környezeti sugárvédelmi
ellenőrző rendszere

levegő, környezeti
gamma-dózisteljesítmény

MTA

MTA Kémiai Kutatóközpont
környezeti sugárvédelmi
ellenőrző rendszere

levegő, környezeti
gamma-dózisteljesítmény
”

A Kormány 205/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelete
a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló
197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) és b) alpontjában és 15a. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018.
(X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter mint a Vidékfejlesztési Program irányító hatósága az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 54. cikke alapján létrejött nemzeti vidéki hálózat titkársági feladatait a Társaság útján látja el.”
2. §		
A Korm. rendelet 3. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § A Társaság működteti az európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott programok és projektek
megvalósításához szükséges adatok gyűjtéséhez és rendszerezéséhez szükséges adatbázisokat.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelete
egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bf ) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím és a 3. melléklet tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím és a 4. melléklet tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím és az 5. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok minősülnek olimpiai központnak a következő megnevezéssel:
a) a Budapesti Olimpiai Központ (hivatalos rövidítése: BOK),
b) az Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ (hivatalos rövidítése: ÉMÁOK),
c) a Balatoni Általános Olimpiai Központ (hivatalos rövidítése: BÁOK),
d) a Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központ (hivatalos rövidítése: NUVOK),
e) a Szegedi Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ (hivatalos rövidítése: SZOK),
f ) a Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ (hivatalos rövidítése: KMÁOK).”
2. §		
Az R1. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

2. A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések
jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló
157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendelet a szakmai képzések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 49b. cikke alapján a síoktatók közös
képzési vizsgája létrehozásáról szóló, 2019. március 14-i (EU) 2019/907 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
4. §		
Az R2. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló
200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R3.) a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek az egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 206/2019. (VIII. 23.)
Korm. rendelettel módosított 4. melléklet 28. sorát a 2019. évi Junior Torna Világbajnokság esetében is alkalmazni kell.”
6. §		
Az R3. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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4. Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló
474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R4.) 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Támogatási szerződés ötmilliárd forintot el nem érő összegű költségvetési támogatás esetén is köthető.”
8. §

(1) Az R4. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 17. § (1) bekezdés 1., 2., 4. és 5. pontjában meghatározott dokumentumokat – a szervezet képviselője
aláírási címpéldányának, valamint a fizetési számlákra vonatkozó nyilatkozat kivételével – nem kell benyújtani, ha
a kedvezményezett
a) a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv,
b) az államháztartás központi alrendszerébe sorolt és nem a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési
szerv,
c) olyan gazdasági társaság, amelynek vonatkozásában a miniszter jogszabály vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött szerződés alapján tulajdonosi jogokat gyakorol és a miniszter
a támogató,
d) olyan közalapítvány, alapítvány, amely tekintetében a miniszter alapítói jogokat gyakorol és a miniszter
a támogató,
e) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, jogi személyiségű társulás, térségi fejlesztési tanács.”
(2) Az R4. 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a kedvezményezett képviseletére jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintája egy korábbi támogatási jogviszonyból eredően a támogató rendelkezésére
áll, és a képviselő személye nem változott, a támogató e korábban benyújtott aláírási címpéldányról, aláírás mintáról
készített egyszerű másolatot csatolhat az ügyirathoz.”
(3) Az R4. 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Támogatói okirattal történő támogatásnyújtáskor a miniszter a támogatói okiratot a 17. § (1) bekezdés
11–15. pontja szerinti dokumentumok hiányában is kiadhatja. Ha a 17. § (1) bekezdés 11–15. pontja szerinti
dokumentumok a támogatói okirat kiadását követő tizenöt napon belül nem kerülnek benyújtásra, akkor
a támogató a támogatói okiratot visszavonja.”

9. §		
Az R4. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési támogatás felhasználásáról történő beszámolót a támogató által előírt formában kell benyújtani.
A költségvetési támogatás felhasználását igazoló összesített elszámolási táblázatot és a szöveges szakmai
beszámolót papír alapon eredetiben kell benyújtani, és a támogatási szerződésben a támogató részéről megjelölt
kapcsolattartó személy részére elektronikus úton is mellékelni kell szerkeszthető változatban.”
10. §		
Az R4. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a költségvetési támogatás végső felhasználója nem a kedvezményezett, a kedvezményezett köteles
a költségvetési támogatásról a költségvetési támogatás végső felhasználóját az összesített elszámolási táblázat
szerint elszámoltatni, és a kedvezményezett és a támogatás végső felhasználója közötti, a támogatás felhasználására
vonatkozó szerződés, valamint annak lezárását vagy megszűnését igazoló okirat kedvezményezett által hitelesített
másolatát a támogatónak átadni a támogató által előírt formában benyújtott elszámolással egyidejűleg.
A kedvezményezett köteles továbbá csatolni a támogatás végső felhasználójától egy nyilatkozatot, miszerint
a kedvezményezett a fizetési kötelezettségének eleget tett.”
11. §		
Az R4. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A beszámoló benyújtására előírt határidőt
a) a támogatott tevékenység három hónapon belüli megvalósítása, valamint az egymillió forintot meg nem haladó
összegű költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás felhasználásának véghatáridejét követő harminc
napon belüli időpontra,
b) az a) pontban meghatározott esetek kivételével a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatos
pénzügyi teljesítés utolsó napját követő hatvan napon belüli időpontra
kell a támogatási szerződésben meghatározni.”
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12. §		
Az R4. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a költségvetési támogatás végső felhasználója az (1) bekezdés szerinti hiánypótlási határidőt elmulasztja,
vagy a hiánypótlást második alkalommal is hibásan vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló vagy annak érintett része
nem fogadható el. A hiánypótlás eredménytelenségét követően a kedvezményezett érvényesítheti a beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást.”
13. §		
Az R4. 26. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a támogató a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés eredményeként azt állapítja meg, hogy a kedvezményezett
a költségvetési támogatás felhasználása során a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járt el, de
a támogatás összegét a támogatási szerződés szerinti célra használta fel, és a támogatás összegével a támogatási
szerződésben foglaltaknak megfelelően elszámol, a támogató a támogatási összeg közbeszerzést érintő részösszege
legfeljebb 15%-ának ügyleti kamattal történő visszafizetését írhatja elő. Az ügyleti kamat számításának kezdő
időpontja a költségvetési támogatás folyósításának napja.
(6) Az (5) bekezdés szerinti visszafizetendő támogatási összeg meghatározásánál a támogató figyelembe veszi
a) a szerződésszegés súlyát,
b) a szükséges közbeszerzés tárgyát és értékét,
c) a szerződésszegés esetleges ismételt tanúsítását és
d) a szerződésszegés nyilvánvalóan szándékos voltát.”
14. §		
Az R4. 30. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az országos sportági szakszövetség vagy a fogyatékosok országos sportszövetsége részére edzőtábor tartása
és sportszakmai felkészülés céljából nyújtott szakmai támogatás olimpiai központokban történő igénybevételére
közvetlenül a Nemzeti Sportközpontokon keresztül kerülhet sor, amelynek során az országos sportági szakszövetség
vagy a fogyatékosok országos sportszövetsége erre irányuló jogosultságának helyszínéről és időtartamáról
a miniszter dönt.”
15. §		
Az R4. a következő 54. §-sal egészül ki:
„54. § E rendeletnek az egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 206/2019.
(VIII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 17. § (1a) bekezdését, 18. § (5) bekezdését,
25. § (2) bekezdését, 26. § (5) és (6) bekezdését, valamint 30. § (4) bekezdését és módosított 4. mellékletét a Módr2.
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
16. §		
Az R4. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
17. §		
Az R4.
a)
17. § (1) bekezdés 1., 3., 4. és 6. pontjában a „bankszámlaszámát” szövegrész helyébe a „fizetési számlaszámát”
szöveg,
b)
19. §-ban a „bankszámla” szövegrész helyébe a „fizetési számla” szöveg,
c)
44. § (4) bekezdés c) pontjában a „bankszámlával” szövegrész helyébe a „fizetési számlával” szöveg
lép.
18. §

(1) Hatályát veszti az R4. 20. § (5) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az R4. 2. melléklete és 3. melléklete.

5. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
19. §		
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

5962

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 144. szám

6. A kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotások körébe nem tartozó filmalkotások
meghatározásáról szóló 122/2019. (V. 27.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
A kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotások körébe nem tartozó filmalkotások meghatározásáról
szóló 122/2019. (V. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Nem minősül a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. § 28. pontjában
meghatározott kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotásnak és az Mktv. 12. § (8) bekezdése alapján
nem támogatható az alábbi, egyéb televíziós műsorszámnak minősülő filmalkotás:
a) sorozatjellegű, televíziós bemutatásra készült alkotás, amely valós szereplők és események elsődlegesen
szórakoztató célú nyomon követésén alapul (valóságshow),
b) a szereplők improvizációs képességeinek bemutatására alapozó improvizációs műsorszám vagy sorozat,
c) részben fikciós film vagy filmsorozat, amely a szereplők természetes élethelyzeteit a jelenetek előre
meghatározott dramaturgiájával, írásba foglalt és rögtönzött párbeszédekkel mutatja be (scripted reality).
(2) A 2/A. § szerint történő elbírálás eredményétől függően nem minősül az Mktv. 2. § 28. pontjában meghatározott
kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotásnak, és az Mktv. 12. § (8) bekezdése alapján nem támogatható
egyéb televíziós műsorszámnak minősülő filmalkotásként a fikciós filmsorozat, amely heti többszöri televíziós
bemutatásra készült, és több mint húsz epizódból áll, az egyes részek lezáratlan dramaturgiájából adódóan
végtelenül folytatható.”
21. §		
Az R6. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb televíziós műsorszámnak minősülő filmalkotásra
vonatkozó
a) közvetlen támogatás esetén a támogató a pályázatot vagy az egyedi támogatási kérelmet véleményezés céljából,
b) közvetett támogatás esetén a mozgóképszakmai hatóság a támogatásra való jogosultság megállapítása iránti
kérelmet szakhatósági állásfoglalás megadása céljából
– annak megállapítása érdekében, hogy kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotás-e – meg kell küldeni
a Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére.
(2) Közvetlen támogatás esetén a támogatónak a pályázatot vagy az egyedi támogatási kérelmet az (1) bekezdés
a) pontja szerinti vélemény figyelembevételével kell elbírálni.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben előzetes szakhatósági állásfoglalásnak nincs helye.”
22. §		
Az R6. a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § E rendeletnek az egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról 206/2019. (VIII. 23.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. r.) megállapított 1. §-át, 2. §-át és 2/A. §-át a Mód. r. hatálybalépésekor
folyamatban lévő, a támogatási jogosultság megállapítására irányuló eljárásokban is alkalmazni kell.”
23. §		
Az R6. 2. § nyitó szövegrészében az „A kulturális” szövegrész helyébe az „Az 1. § (1) bekezdése szerint kulturális”
szöveg lép.

7. Záró rendelkezések
24. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
25. §		
E rendelet 4. §-a és 2. melléklete a szakmai képzések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 49b. cikke alapján
a síoktatók közös képzési vizsgája létrehozásáról szóló, 2019. március 14-i (EU) 2019/907 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,
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1. melléklet a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelethez

Olimpiai központnak minősülő ingatlanok és ezek megjelölése

1.

A

B

Olimpiai központ megjelölése

Olimpiai központnak minősülő ingatlanok

2.

Budapesti Olimpiai Központ (BOK)

Puskás Ferenc Stadion és létesítményei:
Körcsarnok
Millenáris Velodrom
Gyakorló Jégcsarnok
Kisstadion
BOK Sportcsarnok
Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok
Fehér úti Sporttelep

3.

Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai
Központ (ÉMÁOK)

Tatai Edzőtábor

4.

Balatoni Általános Olimpiai Központ (BÁOK)

Balaton Uszoda
Révfülöpi Vitorláskikötő

5.

Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központ
(NUVOK)

Kőér utcai Sportuszoda
Hajós Alfréd Sportuszoda
Széchy Tamás Sportuszoda
Császár-Komjádi Sportuszoda
Duna Aréna
Tüskecsarnok és Tüske Uszoda

6.

Szegedi Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai
Központ (SZOK)

Maty-éri Evezőspálya

7.

Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ
(KMÁOK)

Dunavarsányi Edzőtábor
Ráckevei Vízisporttelep
”

2. melléklet a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
Az R2. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 21. sorral egészül ki:
(Tevékenység

Képesítés/szakképzettség megnevezése)

„
21. teljesen önállóan biztonságos síoktatási
foglalkozások tartása havas, hegyvidéki környezetben
(kivéve az olyan területeket, ahol hegymászási
technikák szükségesek)

sportoktató (sí sportágban) (a), sportedző
(sí sportágban) (k), közös képzési vizsga (CTT) (a),
szakedző (sí) (f ), okleveles szakedző (sí) (f )
”
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3. melléklet a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
1. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:
[A
1.

Sportág

B

C

Eredményességi támogatásra jogosult

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás

utánpótlás korosztály Európa-bajnokság esetén

korosztály Világbajnokság esetén (szövegesen és

(szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

életkorral, pl. junior U20)

U23

U23

D
Egyéb specifikumok
(súlycsoportok, versenytávok)]

„
4.

Birkózás

az eredményre jogosító sportesemény nemzetközi
szövetsége általi versenykiírásban meghatározott
súlycsoportok
”

2. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:
[A
1.

Sportág

B

C

Eredményességi támogatásra jogosult

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás

utánpótlás korosztály Európa-bajnokság esetén

korosztály Világbajnokság esetén (szövegesen és

(szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

életkorral, pl. junior U20)

U23

U23

D
Egyéb specifikumok
(súlycsoportok, versenytávok)]

„
7.

Evezés

”
3. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő sor lép:

1.

Sportág

B

C

Eredményességi támogatásra jogosult

Eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás

utánpótlás korosztály Európa-bajnokság esetén

korosztály Világbajnokság esetén (szövegesen és

(szövegesen és életkorral, pl. junior U20)

életkorral, pl. junior U20)

junior – női: 14–15 évesek,
férfi: 14–18 évesek

junior

D
Egyéb specifikumok
(súlycsoportok, versenytávok)]

„
28.

Torna

”
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4. melléklet a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
1. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat G:20 mezője helyébe a következő mező lép:
(G)
(1.)

(Kifizetésben részesülők köre)

(20.)

sportköztestület, sportszervezet, sportfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő gazdasági
társaság, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, határon túli jogi személy, határon túli szervezet, külföldi
jogi személy, külföldi szervezet

2. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat F:29 mezője helyébe a következő mező lép:
(F)
(1.)

(Előirányzat célja)

29.1. Az előirányzat célja a sport célú beruházások megvalósításának, ennek érdekében a beruházás
megvalósításához szükséges ingatlan megvásárlásával, az állami, önkormányzati és egyéb nem állami
tulajdonú sport célú ingatlanok felújításával és korszerűsítésével összefüggő feladatok, a sport célú
ingatlanok fejlesztésével összefüggő, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) alapján megnyílt, a látvány-csapatsport támogatáshoz szükséges
önerő költségének, valamint a támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrző és koordinációs
feladatok ellátásának finanszírozása.

(29.)

29.2. Az előirányzat finanszírozza az egyéb, nem vagy nem kizárólag állami forrásból megvalósuló, átfogó
jellegű létesítményfejlesztési programok előkészítő és koordinációs feladatait, az abba illeszkedő egyedi
beruházások támogatását, amely beruházási célú költségvetési támogatás legfeljebb 7%-a fordítható
koordinációs feladatokra.
29.3. Az előirányzat finanszírozza az állami, önkormányzati és egyéb tulajdonú sport célú ingatlanok
működtetését.
29.4. Az előirányzat terhére támogatás nyújtható sportszervezet részére az általa használt állami,
önkormányzati tulajdonú sport célú ingatlanok használatával összefüggő létesítményhasználati és
közüzemi költségekhez, létesítmény- és helyszínbérleti díjakhoz, továbbá a használattal összefüggő,
korábbi években felmerült létesítményhasználati és közüzemi költségekhez, létesítmény- és
helyszínbérleti díjakhoz, amelyek kiegyenlítésére a sportszervezet részletfizetési kedvezményt kapott.
29.5. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi
tranzakciós illeték biztosítása.

3. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat G:29 mezője helyébe a következő mező lép:
(G)
(1.)

(Kifizetésben részesülők köre)

(29.)

helyi önkormányzat, helyi önkormányzat költségvetési szerve, országos nemzetiségi önkormányzat,
országos nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerve, civil szervezet, sportszervezet, gazdasági
társaság, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet, költségvetési szerv, határon túli jogi
személy, határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet
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5. melléklet a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelethez
Az R5. 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat a következő 72. sorral egészül ki:
(A
1.

B

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

A kulturális értéket műfaja
alapján létrehozó filmalkotások
körébe nem tartozó filmalkotások
meghatározásáról szóló 122/2019.
(V. 27.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 122/2019.
(V. 27.) Korm. rendelet] 2/A. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti
eljárás.

Annak vizsgálata, hogy
a 122/2019. (V. 27.)
Korm. rendelet 1. §
(2) bekezdése szerinti
esetben az egyéb televíziós
műsorszámnak minősülő
filmalkotás a mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvény
12. § (8) bekezdése alapján
nem támogatható, egyéb
televíziós műsorszámnak
minősül-e.

C
Bevonás és közreműködés
feltétele

D
Elsőfokon eljáró szakhatóság

E

F

Másodfokon eljáró

Állásfoglalás beszerzésének

szakhatóság

határideje)

–

–

„

72.

Közvetett támogatás
esetén folytatott
eljárásban.

Nemzeti
Kommunikációs
Hivatal

”
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A Kormány 207/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelete
a Puskás Aréna működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos egyes feladatokról
A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Puskás Aréna (a továbbiakban: létesítmény) üzemeltetése és működtetése tekintetében 2020. augusztus 1-jéig
a Nemzeti Sportközpontok felett – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9/A. §
(4) bekezdése alapján – az Áht. 9. § g)–i) pontjában foglalt irányítási hatásköröket a kiemelt budapesti fejlesztésekért
és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos) gyakorolja.
(2) A kormánybiztos a létesítmény üzemeltetése és működtetése tekintetében figyelemmel kíséri az üzemeltetési,
szakmai sztenderdek alkalmazását, és az üzemeltetőt felhívja a szükséges intézkedések megtételére.
(3) A kormánybiztos – az (1) bekezdés szerinti irányítási jogkörében – előzetes jóváhagyásával hozható döntés az alábbi
ügyekben:
a)
az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság és egyéb labdarúgó-mérkőzések megrendezésével összefüggő
szerződések megkötése,
b)
az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság és egyéb labdarúgó-mérkőzések megrendezésével, valamint
a létesítmény működtetésével összefüggésben a közvélemény tájékoztatása, sajtókommunikáció
kibocsátása,
c)
a létesítmény hasznosítására vonatkozó szabályzat elfogadása,
d)
a létesítményt vagy annak közvetlen környezetét érintő szerződések jóváhagyása.

2. §		
A kormánybiztost a létesítmény üzemeltetése és működtetése során megilletik az alábbi jogok:
a)
kérésére bármely, a létesítmény működtetésével összefüggő tevékenység során keletkezett dokumentumot
a rendelkezésére kell bocsátani,
b)
a létesítmény üzemeltetése és működtetése tekintetében információt kérhet,
c)
a létesítmény üzemeltetésével és működtetésével összefüggésben keletkezett pénzügyi adatokba,
nyilvántartásokba betekinthet és tájékoztatást kérhet.
3. §

(1) A létesítmény 1. § (1) bekezdése szerinti időpontig történő üzemeltetése és működtetése vonatkozásában
a Nemzeti Sportközpontok részletes megvalósítási tervet készít, és azt jóváhagyásra a kormánybiztos elé terjeszti
legkésőbb 2019. szeptember 15-éig. A Nemzeti Sportközpontok a megvalósítási tervet a kormánybiztos észrevételei
alapján véglegesíti.
(2) A Nemzeti Sportközpontok a kormánybiztos által jóváhagyott megvalósítási terv végrehajtásáról és a labdarúgómérkőzések megrendezése érdekében tett intézkedésekről, a felmerült problémákról és azok kezeléséről havonta,
a tárgyhót követő 5 napon belül írásbeli jelentést készít, továbbá hetente vagy a kormánybiztos által meghatározott
gyakorisággal a kormánybiztost szóban tájékoztatja.

4. §		
A kormánybiztos az e rendelet szerinti irányítási hatáskörök gyakorlása során együttműködik az emberi erőforrások
miniszterével. A kormánybiztos az e rendelet szerinti tevékenységéről félévente írásban tájékoztatja az emberi
erőforrások miniszterét.
5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2020. augusztus 1-jén hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelete
a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 9. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
állandó lábgyűrű: olyan, a haszongalamb lábára helyezhető azonosítási eszköz, amely le nem bomló anyagból
készül, hamisíthatatlan, könnyen olvasható, egyedi azonosításra alkalmas és csak egyszeri felhasználást
lehetővé tevő jelzést tartalmaz, valamint olyan kialakítású, hogy az állat egész élete során az állaton marad
anélkül, hogy az ártalmas volna az állatra;
2.
haszongalamb: 72 órás vagy ennél idősebb, hústermelésre szánt vagy e szárnyaskategória előállítását célzó
tenyésztési program keretében, fogságban nevelt galamb;
3.
támogatási időszak: a támogatási kérelem
a)
5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakban történő benyújtása esetén
a 2019. augusztus 1. és 2019. október 15.,
b)
5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időszakban történő benyújtása esetén
a 2019. október 16. és 2020. április 30.,
c)
5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott időszakban történő benyújtása esetén
a 2020. május 1. és 2020. október 15.
közötti időszak.

2. A támogatás célja és mértéke
2. §

(1) E rendelet alapján vissza nem térítendő, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély
összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) igényelhető.
(2) A támogatás mértéke a támogatási időszakban vásárolt haszongalamb ellenértékének 75%-a, de legfeljebb
6000 forint/haszongalamb azzal, hogy az nem haladhatja meg a 4. § szerinti kérelmező és a vele egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősülő vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretet.
(3) Egy haszongalamb után kizárólag egy alkalommal igényelhető támogatás.
(4) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások
részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás
bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget az 1408/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikk (5) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
(5) A (2) bekezdés szerinti támogatási mérték meghatározásakor, ha a kérelmező az általános forgalmi adóról szóló
törvény alapján
a)
az általános forgalmi adó levonására jogosult, a nettó vételárat,
b)
az általános forgalmi adó levonására nem jogosult, a bruttó vételárat
kell figyelembe venni.
(6) A támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK,
a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
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2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés x) pontjában
meghatározott – egyéb termékek, XXIV. rész – termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.

3. A támogatás forrása és keretösszege
3. §

(1) A támogatás forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet
XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti
agrártámogatások jogcímcsoport szerinti előirányzat.
(2) A támogatás 2019. évben rendelkezésre álló keretösszege 24 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltételei
4. §		
A támogatás igénybevételére jogosult az a természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: kérelmező), aki vagy
amely
a)
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi
kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi
nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;
b)
nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba)
nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás, vagy adósságrendezési eljárás alatt,
bb)
megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában
meghatározott feltételeknek,
bc)
megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 11–11/A. §-ában foglalt feltételeknek, és
bd)
eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás
visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatában foglalt feltételeknek, vagy nem
áll ilyen határozat hatálya alatt;
c)
az érintett támogatási időszakban legalább 400 darab haszongalambot vásárolt, és a haszongalambokat
állandó lábgyűrűvel látta el; valamint
d)
a tenyészetét legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig a megyei kormányhivatal részére a tartási
helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló
119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint – annak 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglaltakra
tekintettel – bejelentette.

5. A támogatási kérelem benyújtása
5. §

(1) A támogatási kérelem
a)
2019. október 1-jétől október 15-éig,
b)
2020. május 1-jétől május 15-éig,
c)
2020. október 1-jétől október 15-éig
a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon
postai úton nyújtható be a Kincstárhoz.
(2) A kérelmező az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti benyújtási időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a)
a 4. § b) pontja szerinti nyilatkozatokat;
b)
a vásárolt haszongalambokról szóló, a kérelmező nevére kiállított – a megvásárolt haszongalambfajta
megnevezését és darabszámát tartalmazó – számla másolati példányát, valamint a számlák pénzügyi
rendezését igazoló dokumentum másolati példányát;
c)
a haszongalamb Magyarországon történt beszerzése esetén az élő állatok belföldi szállításának
állategészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. melléklete szerinti állattartói
nyilatkozat és 2. melléklete szerinti, a szolgáltató állatorvos által kiállított állategészségügyi bizonyítvány
másolati példányát;
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d)

e)
f)

a haszongalambok tartási helye szerint területileg illetékes járási hivatal alábbiakról szóló igazolásának
másolati példányát:
da)
az Európai Unió más tagállamaiból történt beszerzés esetén az állatok és az állati eredetű termékek
Közösségen belüli kereskedelmével kapcsolatos harmonizált bizonyítványminta és ellenőrzési
jelentés elfogadásáról szóló, 2004. március 30-i 599/2004/EK bizottsági rendelet melléklete szerinti
Állategészségügyi Bizonyítvány másolati példányát,
db)
a harmadik országból történt beszerzés esetén a harmadik országokból a Közösségbe beléptetett
állatok bejelentésére és állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó okmány bevezetéséről szóló,
2004. február 18-i 282/2004/EK bizottsági rendelet I. melléklete szerinti Közös Állategészségügyi
Beléptetési Okmány másolati példányát;
a haszongalambok állandó lábgyűrűvel történő megjelölését igazoló, a kérelmező nevét és a lábgyűrűn
található jelzést tartalmazó dokumentumot; valamint
a kérelmező írásbeli nyilatkozatát a b)–e) pontban meghatározott dokumentummásolatok hitelességéről és
helytállóságáról.

6. A támogatási kérelem elbírálása és a támogatás kifizetése
6. §

(1) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár a kérelmezőt – nyolcnapos határidő tűzésével –
hiánypótlásra szólítja fel.
(2) Az érintett támogatási időszakon kívül vásárolt, illetve pénzügyileg nem rendezett haszongalamb-vásárlás után
igényelt támogatást a Kincstár elutasítja.
(3) Ha a támogatási kérelem szerinti jogos igény összegével a kérelmező a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
11. § (8) bekezdésében meghatározott csekély összegű támogatási keretet túllépi, akkor a támogatási kérelemben
feltüntetett jogos igénynek a fenti összeget meghaladó részét a Kincstár elutasítja.
(4) Ha az érintett benyújtási időszakra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény
meghaladja a 3. § (2) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a kérelmező részére megállapítható legmagasabb
támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan csökken.
(5) A Kincstár – a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű
támogatási keretének, valamint a 2. § (4) bekezdése szerinti mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlátnak
a figyelembevételével, a támogatási időszakra vonatkozó összes jogos támogatási igény ismeretében – a támogatási
kérelmekről a benyújtási időszakot követő 45 napon belül döntést hoz.
(6) A támogatás összegét a támogatási kérelem benyújtási időszakának első napján érvényes, az Európai Központi Bank
által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

7. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
8. §		
Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
9. §		
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről szóló
33/2018. (XI. 29.) AM rendelet 10. § (1) bekezdésében a „legfeljebb 75%-os mértékéig” szövegrész helyébe a „teljes
összegéig” szöveg lép.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1499/2019. (VIII. 23.) Korm. határozata
a Közép-Duna menti térséget érintő egyes fejlesztésekről
A Kormány egyetért azzal, hogy
a)
a Közép-Duna menti térség fejlesztésének támogatása és
b)
a Paksi Atomerőmű két új blokkjának (5. és 6. blokk) tervezésére, beszerzésére, létesítésére, üzembe
helyezésére és üzemeltetésre történő előkészítésére irányuló beruházáshoz (Paks II. Beruházás) szükséges,
a Tervezési, Beszerzési és Építési Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó szakemberállomány elhelyezése
érdekében a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca
nélküli miniszter kezdje meg a lakásállomány és a lakásállomány bővítéséhez szükséges teljes körű infrastruktúra
fejlesztését és bővítését a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 17-09-003039, székhelye: 7030 Paks, Ipari Park 4703/39.)
közreműködésével.
Felelős:
a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért
felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1500/2019. (VIII. 23.) Korm. határozata
a 2017–2018. évi Komplex Útfelújítási Program befejezéséhez szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a 2017–2018. évi Komplex Útfelújítási Program (a továbbiakban: Komplex Útfelújítási Program) teljes körű
befejezésének szükségességével;
2. egyetért azzal, hogy a Komplex Útfelújítási Program teljes körű befejezésének biztosítása, valamint a kifizetésekhez
kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozása érdekében a 2019. és a 2020. évekre
összesen 16 411 200 000 forint forrás kerüljön biztosításra az alábbi, költségvetési évek szerinti bontásban:
a)
a 2019. évben 1 003 500 000 forint,
b)
a 2020. évben 15 407 700 000 forint;
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert és a pénzügyminisztert, hogy a Komplex Útfelújítási Program
teljes körű befejezésének keretében – az országos közutak 2019. évi felújítási feladatainak finanszírozása érdekében –
gondoskodjanak a kapcsolódó kincstári díjjal és pénzügyi tranzakciós illetékkel együtt 1 003 500 000 forint többletforrás
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati
programok alcím, 30. Közúthálózat felújítása jogcímcsoporton;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a pénzügyminisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Komplex Útfelújítási
Program teljes körű befejezésének keretében – az országos közutak 2020. évi felújítási feladatainak finanszírozása
érdekében – gondoskodjanak 15 400 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs
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5.

6.

7.

8.

9.

és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok
alcím, 30. Közúthálózat felújítása jogcímcsoporton;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2020. évi Kvtv. végrehajtása során, a felmerülés ütemében
felhívja a pénzügyminisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak a 4. pont
szerinti összeghez kapcsolódó kincstári díj biztosítása érdekében 7 700 000 forint többletforrás rendelkezésre
állásáról a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és
Technológiai Minisztérium igazgatása címen;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2020. évi Kvtv. végrehajtása során, a felmerülés ütemében
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4b) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter az e határozatban
foglaltak végrehajtása érdekében a 2020. év vonatkozásában összesen legfeljebb 15 400 000 000 forint összegben
kötelezettséget vállaljon;
az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XVII. Innovációs
és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok
alcím, 30. Közúthálózat felújítása jogcímcsoport terhére a 2020. évre vállalható kötelezettség mértékét – a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve
fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének
felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 1. pont
j) alpontja szerint megállapított összeget is figyelembe véve – összesen 28 400 000 000 forint összegben állapítja meg;
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Komplex Útfelújítási Program
teljes körű befejezéséről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
egyetért azzal, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal a Komplex Útfelújítási Program megvalósítására kötött támogatási szerződést
módosítsa az 1. és 2. pontban foglaltak szerint.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1501/2019. (VIII. 23.) Korm. határozata
a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, elismerve a hazai mozgóképipar és filmkultúra megújítása érdekében eddig elért
eredményeket, valamint figyelembe véve a terület fejlesztése érdekében elvégzendő további feladatokat,
e közfeladat hatékony ellátása érdekében – 2019. szeptember hónap 1. napjától 2021. év augusztus hónap
31. napjáig – Káel Csabát a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban:
kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében különösen
a)
előkészíti a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztése érdekében a Nemzeti Film Intézet létrehozását,
b)
összehangolja a mozgóképszakma szervezeteinek a működését, különös tekintettel a Magyar Nemzeti
Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.-re és a Film kollégiumokra,
c)
kidolgozza az állami tulajdonban lévő filmstúdiók és filmgyártási infrastruktúra hasznosításának
koncepcióját, és felügyeli annak megvalósítását,
d)
javaslatot tesz a hazai mozgóképszakma hosszú távú fejlődését biztosító képzési rendszer kialakítására,
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

e)
meghatározza a mozgóképszakmát érintő lehetséges vagyongazdálkodási feladatokat,
f)
indokolt esetben javaslatot tesz a vonatkozó jogszabályi környezet módosítására.
A kormánybiztos feladatkörében eljárva
a)
a feladata elvégzésének érdekében figyelemmel kíséri és segíti az audiovizuális politikáért, illetve
a mozgóképszakmáért felelős kormányzati szervek tevékenységét,
b)
véleményezi a feladatával összefüggő kormány-előterjesztéseket,
c)
részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken,
d)
közreműködik a mozgóképszakmát érintő kormány-előterjesztések előkészítésében.
A kormánybiztos jelen határozat szerinti feladatköre ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és
juttatásokra jogosult.
A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök kabinetfőnöke útján irányítja.
A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnöki Kabinetiroda keretében működő háromfős titkárság segíti.
A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához
szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos
rendelkezésére.
Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1502/2019. (VIII. 23.) Korm. határozata
a Semmelweis Egyetem alapítása 250 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Semmelweis Egyetem alapításának 250. évfordulóját megünneplő jubileumi programsorozat központi
költségvetésből történő támogatásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon az 1. pont
szerinti cél megvalósítása érdekében
a)
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára 86 760 000 forint,
b)
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára 62 978 000 forint
biztosításáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1503/2019. (VIII. 23.) Korm. határozata
a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által megrendezésre kerülő befektetésösztönzési fókuszú
nemzetközi gazdasági konferencia szervezéséről
A Kormány
1. egyetért egy nagyszabású befektetésösztönzési fókuszú nemzetközi gazdasági konferencia (a továbbiakban:
konferencia) magyarországi szervezésével;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a konferencia megszervezésével, megrendezésével
és finanszírozásával összefüggő feladatok Nemzeti Befektetési Ügynökség útján történő végrehajtásáról;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a 2. pontban
meghatározott feladat végrehajtásához szükséges 450 000 000 forint költségvetési forrás biztosításáról,
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezet, 5. Nemzeti Befektetési Ügynökség cím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések
végrehajtásához szükséges feladatokról és a „30 éve szabadon” emlékév programjáról szóló
1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet
és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról
1. A Kormány
a)
egyetért a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program alapján, a Magyar Falu Program keretében
a sportparkok építése alprogram előkészítésének és megvalósításának programszerű kormányzati
beruházásként történő megvalósításával, azzal, hogy a létrejövő vagyonelemek – az állami magasépítési
beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7)–(8) bekezdésében foglaltakkal
összhangban – az érintett helyi önkormányzatokat mint a sportparkberuházások helyszínéül szolgáló
ingatlanok tulajdonosait illetik meg térítésmentesen;
b)
egyetért azzal, hogy az a) alpont szerinti beruházások kormányzati felelőse a nemzeti vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli miniszter, a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával;
c)
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az a) alpont szerinti beruházások
megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárások eredménye alapján készítsen előterjesztést
a Kormány részére a beruházások megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg
és a kifizetések ütemezésének bemutatásával.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2019. november 15.
2. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, az 1938-as Szent Jobb ereklyeszállító díszkocsi rekonstrukciójának
befejezésével felmerülő költségek biztosítása érdekében 70 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára, az 1. melléklet szerint.
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Felelős:

pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. A Kormány az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 556 307 413 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a „30 éve szabadon” emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat
5. pont a) alpont aa) alpontjával összefüggő források biztosítása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 42. Közép- és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása jogcímcsoport, 2. Közép- és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport javára, a 2. melléklet
szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
azonnal
4. A „30 éve szabadon” emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A Kormány a „30 éve szabadon” emlékévről szóló 1002/2019. (I. 9.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)
alapján létrejött Emlékbizottságnak (a továbbiakban: emlékbizottság) a „30 éve szabadon” emlékév programjáról szóló
javaslatai alapján, azok figyelembevételével:]
„5. a 3. pont szerinti programok és kezdeményezések megvalósítására a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
a miniszterelnök kabinetfőnöke és a külgazdasági és külügyminiszter útján az emlékév Korm. határozat szerinti
időtartamára
a) a 2019. évben összesen 3 000 000 000 forintot, melyből
aa) 556 307 413 forintot a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet javára,
ab) 2 443 692 587 forintot a XI. Miniszterelnökség fejezet javára, figyelembe véve a Korm. határozat 12. pontja
alapján átcsoportosított összeget,
b) a 2020. évben 6 000 000 000 forintot, valamint
c) a 2021. évben 3 000 000 000 forintot
biztosít, amelyből 6 000 000 000 forintot a 2. pont b) alpontja szerinti pályázatok támogatására és lebonyolítására
kell fordítani;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során
a c) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

294502

XX.

218672

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K6

11

K1
K2
K3
K7

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Beruházások

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-70 000 000

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felújítások

850 000
150 000
4 000 000
65 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL

forintban

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

294502

XX.

218672

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

1

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

11

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények

Magyar Államkincstár

Kiemelt előirányzat
neve

forintban

-70 000 000
70 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
1 példány
teljesítésarányos
egyéb:

azonnal

Összesen

I.n.év

70 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

70 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XI. Miniszterelnökség
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XI.

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

1
42
354395

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai
feladatainak támogatása

2
K5

XXI.

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása

30

20
1
331340

Jogcím
név

2
K3

-556 307 413

Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok
Dologi kiadások

556 307 413
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2. melléklet az 1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozathoz

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

2
XXI.

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása

42

354395

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

20

1
331340
2
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai
feladatainak támogatása
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-556 307 413

556 307 413

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év
556 307 413

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

556 307 413

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1505/2019. (VIII. 23.) Korm. határozata
a Nemzeti Várprogram részét képező mosonmagyaróvári Óvári vár állagmegóvó munkáihoz szükséges
forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Várprogram részét képező mosonmagyaróvári Óvári vár tekintetében
az állagmegóvási munkák (a továbbiakban: szakmai feladat) elvégzéséhez egyszeri jelleggel összesen
392 661 007 forint összegű költségvetési támogatás biztosítása szükséges;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság konzorciumi partnere, a Széchenyi István Egyetem útján gondoskodjon a szakmai feladat
megvalósításáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. január 31.
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a szakmai feladat megvalósítása
érdekében a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt összesen
392 661 007 forint forrás biztosításáról gondoskodjon a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1506/2019. (VIII. 23.) Korm. határozata
az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó egyes intézkedésekről
A Kormány az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti eseményeinek (a továbbiakban: Európa-bajnokság) sikeres és
eredményes megrendezése érdekében
1. egyetért azzal, hogy a Puskás Arénát – az ingatlan tekintetében vagyonkezelőként, valamint a beruházás
tekintetében építtetőként eljáró – Nemzeti Sportközpontok üzemeltesse és működtesse;
2. egyetért azzal, hogy a Puskás Aréna üzemeltetése és működtetése tekintetében 2020. augusztus 1-jéig a kiemelt
budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: Kormánybiztos)
egyes irányítási hatásköröket a Kormány rendeletében meghatározottak szerint a Nemzeti Sportközpontok
vonatkozásában átvegyen, és ezen irányítási hatáskörök gyakorlása során az emberi erőforrások miniszterével
együttműködjön;
3. egyetért azzal, hogy az Európa-bajnokság megrendezésével kapcsolatban az Európai Labdarúgó-szövetség
(a továbbiakban: UEFA), a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) és Budapest Főváros
Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) között létrejött Rendező Város Megállapodásban
(a továbbiakban: a Megállapodás) foglalt, a Fővárosi Önkormányzatot terhelő, a szurkolói zóna kialakítása
és üzemeltetése, az Európa-bajnoksághoz kapcsolódó kísérőrendezvények, a rendezvények promóciója és
kommunikációja, illetve a vonatkozó tervek és stratégiák előkészítése és operatív megvalósítása feladatok
tekintetében, valamint egy közös szervezőtestület felállítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat, a Kormánybiztos
és a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: KKBK Nonprofit Zrt.) együttműködési megállapodást kössön, és annak alapján a Fővárosi
Önkormányzattal együttműködve a Kormánybiztos irányítása mellett a KKBK Nonprofit Zrt. valósítsa meg ezen
feladatokat;
Felelős:
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos,
együttműködésben Budapest főpolgármesterével
Határidő:
folyamatos
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4. egyetért azzal, hogy a Puskás Aréna Európa-bajnokságra való felkészítésével és az Európa-bajnokság ideje alatti
üzemeltetésével és működtetésével, továbbá az Európa-bajnoksághoz kapcsolódó kísérőrendezvényekkel
kapcsolatban az UEFA-val, az MLSZ-szel, a Fővárosi Önkormányzattal és a Nemzeti Sportközpontokkal való
kormányzati kapcsolattartást – a KKBK Nonprofit Zrt. közreműködésével – a Kormánybiztos lássa el;
5. egyetért azzal, hogy a 2–4. pontban foglalt feladatokra tekintettel a Puskás Aréna 2. pontban meghatározott
időpontig történő üzemeltetésének és működtetésének irányításával és az Európa-bajnokság kísérőrendezvényeivel
kapcsolatos feladatok ellátására a KKBK Nonprofit Zrt. szervezetén belül létrejöjjön és legkésőbb
2020. december 31-éig működjön egy programiroda (a továbbiakban: Programiroda);
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával a 2–4. pont szerinti
feladatok ellátása érdekében gondoskodjon a Programiroda működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges
mindösszesen 186 000 000 forint összegű forrás biztosításáról, az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2019. évben 20 000 000 forint forrás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 9. Kiemelt
Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok jogcím javára,
b)
a 2020. évben 166 000 000 forint forrás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Kormánybiztos bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány
számára az 1. pont szerinti feladatok ellátásához kapcsolódóan, a Nemzeti Sportközpontok működéséhez és
feladatainak ellátásához szükséges forrásigény vonatkozásában;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2019. október 30.
8. felhívja a Kormánybiztost, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány
számára a létesítmény hosszú távú – a 2. pontban meghatározott időpontot követő – hasznosítása, üzemeltetése és
működtetése vonatkozásában;
Felelős:
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. december 31.
9. felhívja a Kormánybiztost és felkéri a városvezetés kijelölt képviselőjét, hogy a Fővárosi Önkormányzattal
együttműködve készítsen előterjesztést a Kormány számára az Európa-bajnoksághoz kapcsolódó
kísérőrendezvények, a rendezvények promóciója és kommunikációja, valamint ezek forrásigénye vonatkozásában;
Felelős:
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos,
együttműködésben Budapest főpolgármesterével
Határidő:
2019. október 30.
10. egyetért azzal, hogy az Európa-bajnokság, valamint a Megállapodásban foglalt események megszervezéséhez
és lebonyolításához szükséges kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokat a Kormánybiztos, a Fővárosi
Önkormányzat, valamint a KKBK Nonprofit Zrt. a Nemzeti Kommunikációs Hivatal bevonásával valósítsa meg;
11. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tájékoztassa az UEFA-t és az MLSZ-t az Európa-bajnoksághoz
kapcsolódó kormányzati feladatok e határozat szerinti ellátásáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Kormány 1507/2019. (VIII. 23.) Korm. határozata
a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges
további kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi
magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes
létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról
szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat B:2 mezőjében meghatározott
területen (a továbbiakban: beruházási terület) 2021. november 30-ig a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű
férfi kézilabda Európa-bajnokság sikeres megrendezéséhez szükséges műszaki tartalommal valósuljon meg
az új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok, beleértve a kapcsolódó területrendezési és
közlekedésfejlesztési munkálatokat is (a továbbiakban együtt: Beruházás);
2. egyetért azzal, hogy
a)
a Beruházás megvalósítását a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős
kormánybiztos irányítsa,
b)
a Beruházás megvalósító építtetője a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság legyen;
3. úgy rendelkezik, hogy a Beruházás teljes költsége nem haladhatja meg a bruttó 101 544 852 000 forintot;
4. egyetért azzal, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Beruházás 1. pont szerinti megvalósítása érdekében
– a 2019. évben teljesítendő kötelezettségvállaláson felül – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
szerinti éven túli kötelezettséget vállaljon, azzal, hogy a 2019–2022. évekre összesen vállalható kötelezettség
a 3. pont szerinti összeget nem haladhatja meg;
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel történő egyeztetést követően
gondoskodjon a Beruházás 1. pont szerinti megvalósításával összefüggő feladatok finanszírozása érdekében
– a 2020. évre tervezett 35 000 000 000 forint összegű központi költségvetési forráson felül – szükséges források
biztosításáról a 2019. évi, illetve a 2021. és 2022. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2019. évi forrás tekintetében a felmerülés ütemében, a 2021. és 2022. évi források
tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítása
érdekében, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján tegye meg
a szükséges intézkedéseket a beruházási terület 2. pont b) alpontja szerinti megvalósító építtető részére történő
vagyonkezelésbe adása érdekében.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Kormány 1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból
történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
a)

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (1) bekezdésében és 33. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 12 223 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli
el, – elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel – a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím,
1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére,
b)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 877 465 480 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére,
c)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 20 204 364 082 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el,
az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az a) alpont esetében az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,
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1. melléklet az 1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozathoz
XV. Pénzügyminisztérium
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási egyedi
azonosító
237287

Fejezet
szám

XV.

Cím
szám

Alcím
szám

297102

2

329928

21

367684

1

376251

1

377073

Fejezet
név

6

K5

12

K6

43

K5

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások
Céltartalékok
Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja
Egyéb működési célú kiadások

K5

K5

Cím
név

Pénzügyminisztérium
Magyar Államkincstár

K5
1

11

XLII.

Kiemelt
előir.
szám

K4

3

XXII.

Jogcím
szám

8
26

374873

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

23 304 829 562

-12 223 000 000
-10 000 000 000

Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése
Egyéb működési célú kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
Beruházások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

-204 364 082
10 000 000 000
-10 000 000 000
-877 465 480

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

XV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

8

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Pénzügyminisztérium
Magyar Államkincstár

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

23 304 829 562
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
33 304 829 562

II. n.év

III.n.év
33 304 829 562

IV.n.év
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Fejezet
szám
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A Kormány 1509/2019. (VIII. 23.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú („Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című)
projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú, „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című
projekt (a továbbiakban: projekt) részére bemutatott műszaki tartalmával és a projekt megvalósításának
megkezdésével azzal, hogy az európai uniós forrás terhére nem elszámolható projektelemek kifizetése
legkorábban csak a 2021. évben kezdődhet meg;
b)
egyetért a projekt támogatásának növelésével az 1. mellékletben foglalt táblázat E:2 és F:2 mezője szerint,
és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt
keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra;
c)
hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. augusztus 31.
d)
egyetért azzal, hogy a projekt a 2014–2020-as és a 2021–2027-es programozási időszak vonatkozásában
szakaszolásra kerüljön, és a nem vízszint-szabályozási célból történő hajózsilip-építés projektelem és annak
járulékos költségei fedezete a 2021–2027-es programozási időszak európai uniós forrásai terhére kerüljön
biztosításra;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2021–2027-es operatív programoknak az Európai Bizottság által történő elfogadását követően
azonnal
e)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – amennyiben a d) alpontban jelzettek nem valósíthatók meg –
a hajózsilip-építés projektelem és annak járulékos költségei fedezetének biztosítása érdekében
gondoskodjon a 1. mellékletben foglalt táblázat F:2 mezőjében szereplő többlettámogatás központi
költségvetés terhére történő finanszírozásáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021–2027-es operatív programoknak az Európai Bizottság által történő elfogadását követően
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:39 mezőjében a „12,00” szövegrész helyébe a „14,51” szöveg,
b)
E:39 mezőjében a „–” szövegrész helyébe a „4,43” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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B

C
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1. melléklet az 1509/2019. (VIII. 23.) Korm. határozathoz
D

E

F

G

H

Többlettámogatás
1.

Projekt azonosító

Projekt

száma

megnevezése

Támogatást igénylő neve

Eredeti támogatás
(bruttó, forint)

Változást követő

Többlettámogatás

az 1. pont d), illetve

KEHOP forrásból

e) alpontja szerinti

összköltség

(bruttó, forint)

forrásból

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

(bruttó, forint)

2.

KEHOP-1.3.0-152015-00007

Balaton
levezető
rendszerének
korszerűsítése

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető) 12 000 000 000
Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság

2 509 950 692

4 429 141 304

A projekt célja az éghajlatváltozás felszíni
és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak
mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének
javítása, a vízhiányos időszakokban jelentkező
18 939 091 996
vízigények kielégítésének elősegítése, valamint
a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának
növelése. A projektben 80 000 hektár területet érint
vízgazdálkodási fejlesztés.
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A Kormány 1510/2019. (VIII. 23.) Korm. határozata
az iraki jezidi menekültek helyben maradását és hazatérését támogató projektek megvalósításáról és
a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a szülőföldjük térségében üldözött iraki vallási és nemzetiségi kisebbségekhez tartozó családok
megsegítésével és ezen közösségek helyben maradásának a Hungary Helps Program keretében történő
támogatásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az 1. pont szerinti cél
megvalósítása érdekében gondoskodjon a jezidi menekültek megsegítését és helyben maradását támogató
projektek megvalósítása és támogatása céljára – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és
kincstári díjak nélkül számított, továbbá a 3. pont szerinti szervezet bevonásával járó dologi költségekkel együtt –
196 336 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 28. Üldözött keresztények segítésének feladatai jogcímcsoport, 3. Hungary Helps program jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2. pontban meghatározott projektek megvalósítása
érdekében – az azokhoz kapcsolódó dologi és közvetítői költségekkel együtt – gondoskodjon 167 000 000 forintnak
megfelelő összeg adományként történő nyújtásáról a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2. pont szerinti forrásbiztosítást követően azonnal
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2. pontban meghatározott projektek megvalósítása
érdekében gondoskodjon 29 336 000 forintnak megfelelő összeg adományként történő nyújtásáról a Babiloni Káld
Katolikus Egyház Erbíli Érseksége részére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2. pont szerinti forrásbiztosítást követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 88/2019. (VIII. 23.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a Közös Együttműködési Bizottság
létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
1.
felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya
és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a Közös Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával
történő – végleges megállapítására;
2.
felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3.
felhívom a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás
kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét a Megállapodás szövegének végleges megállapítását
követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

